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Święta Bożego Narodzenia 

 

 Święta Bożego Narodzenia to szczególne 

wydarzenie w roku, w niektórych krajach nawet 

najważniejsze. Jest to czas radości i spokoju, pod-

czas którego ludzie wybaczają sobie dawne sprzecz-

ki, krzywdy i żale. Wigilia Bożego Narodzenia 

w kościołach katolickich obchodzona jest 24 grud-

nia, dzień ten kończy okres adwentu. Wigilia jest 

„odnowieniem dziejów”, ponieważ tego dnia rodzi 

się Chrystus, co symbolizuje początek, a my może-

my dzięki temu zacząć wszystko od nowa. Jest to 

także dzień nadziei, bo mimo wszelkiego zła na 

świecie, wierzymy, że od ponownych narodzin Je-

zusa wszystko stanie się lepsze. Wigilię można na-

zwać też Dniem Otwartym, gdyż w tym wyjątko-

wym dniu w naszym domu, przy naszym stole znaj-

dzie się miejsce nawet dla największego nieprzyja-

ciela. Święta te uświadamiają ludziom wierzącym, 

że rodzina i ciepło domowego ogniska są największą 

wartością w życiu; są powodem utrzymania pokoju 

i pojednania w rodzinie. 

 

  
 Boże Narodzenie to najbogatsze w tradycje 

święto ludowe. Tradycje są bardzo stare, a ich prak-

tykowanie uwydatnia moc świąt. Święta mają cha-

rakter postny oraz poważny, posiadają też wyjątko-

wy nastrój. Tego dnia nikt nie powinien przebywać 

samotnie, co możemy wywnioskować z tradycji 

pozostawienia jednego dodatkowego talerza dla 

osoby zbłąkanej lub niespodziewanego gościa. 

Zwyczaj stawiania dodatkowego nakrycia szczegól-

nie upowszechnił się w XIX wieku. Na stole powin-

no znaleźć się 12 potraw, takich jak barszcz 

z uszkami, pierogi z kapustą i grzybami czy karp. 

Według polskiej tradycji, potrawy na świątecznym 

stole powinny być bezmięsne. Każdy uczestnik wie-

czerzy powinien skosztować wszystkich potraw, by 

przez cały rok nie zabrakło mu szczęścia. W każdym 

kraju jadłospis wigilijny jest nieco inny. Do dzisiaj 

niektórzy zostawiają łuski karpia w portfelu, by 

w nadchodzącym roku nie zabrakło im pieniędzy. 

Mimo świątecznego zamieszania, pamiętamy rów-

nież o zwierzętach, im także kupuje się opłatek. 

W dawnych czasach potrawami ze stołu karmiono 

także zwierzęta, wierzono, iż zabezpiecza to dom 

przed urokami. 

 O czasie rozpoczęcia Kolacji Wigilijnej mó-

wi nam pojawienie się pierwszej gwiazdki na niebie. 

Jest to nawiązanie do Gwiazdy Betlejemskiej, która 

prowadziła trzech króli do stajenki.  

 
 Właśnie w tym czasie rodzina dzieli się 

opłatkiem, składając sobie życzenia. Zwyczaj naka-

zuje przeczytanie fragmentu Ewangelii wg św. Łu-

kasza o narodzinach Jezusa, a także rodzinne śpie-

wanie kolęd. 
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 Choinkę powinni stroić wszyscy domownicy. 

Symbolizuje ona drzewo z rajskiego ogrodu, na któ-

rym nie powinno zabraknąć jabłek, czyli bombek. 

Gwiazda na szczycie drzewka przyjęła symbolikę 

Gwiazdy Betlejemskiej, która wiodła trzech króli do 

Dzieciątka Jezus. Pod choinką (jak wierzą głównie 

dzieci) św. Mikołaj zostawia prezenty dla grzecz-

nych dzieci. W zależności od regionu może być to: 

Dzieciątko (Górny Śląsk), Aniołek (Galicja), 

Gwiazdor (Wielkopolska, Kujawy, Pomorze), Dzia-

dek Mróz (Polska Wschodnia). Kontynuując więc 

zwyczaje, obdarowujemy się wzajemnie prezentami. 

 Wieczór wigilijny powinien zakończyć się 

pasterką, czyli pójściem o północy do kościoła. Jest 

to zwyczaj wprowadzony w drugiej połowie V wie-

ku. Najważniejsze, aby święta przebiegały w niepo-

wtarzalnej i ciepłej atmosferze. 

Monika Lehmann z klasy I u T

 

 

 

 

W te piękne święta niech każdy pamięta 
z serca płynące życzenia: marzeń spełnienia, 

iskierek radości i dużo dużo miłości. 
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ZDOLNI MATEMATYCY MECHANIKA
 

Dnia 3 grudnia 2013 roku odbył się pierwszy etap konkursu WAT, którego szkolnym koordynatorem 

jest pani Danuta Ptak. Rywalizacja wyłoniła dwóch finalistów, którzy w marcu 2014 roku zmierzą się w 

Warszawie z młodymi matematykami z całej Polski. Pierwsze miejsce zajął Oskar Skawiński, a drugie Pa-

tryk Szwajkowski. Obaj uczniowie chodzą do klasy IV c. Gratulujemy! 

Obecny sukces jest wynikiem talentu i pracy młodych ludzi. Oskar Skawiński otrzymał w roku 

szkolnym 2010/2011 wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym KANGUR, a w roku 

szkolnym 2012/2013 uzyskał najwyższy wynik w ZSMiL. Brał udział w programie „Zdolni z Pomorza”, 

rozwijającym uzdolnienia matematyczne. Patryk Szwajkowski w roku szkolnym 2011/2012 zakwalifikował 

się do finałowego etapu konkursu krajowego MMC Meridian, którego organizatorem było Międzynarodowe 

Gimnazjum nr 51, Liceum Ogólnokształcące Meridian oraz Uczelnia Vistula w Warszawie. 

 

Patryk Szwajkowski i Oskar Skawiński

Patryk Szwajkowski i Paweł Krupski w etapie fina-

łowym konkursu MERIDIAN w Gdańskiej Wyższej 

Szkole Administracji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oskar Skawiński
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ZZ  ŻŻYYCCIIAA  SSAAMMOORRZZĄĄDDUU  UUCCZZNNIIOOWWSSKKIIEEGGOO  

Nadchodzi koniec roku kalendarzowego, a więc czas na posumowania działalności SU. W minionych mie-

siącach nie szczędziliśmy atrakcji dla uczniów naszej szkoły. 

 

 W listopadzie odbyły się zebrania z gospoda-

rzami klas, dotyczące kolejnych wyborów do SU. 

Kandydaci licznie przybywali na spotkania organi-

zacyjne. Aktualnie przygotowują plakaty przedsta-

wiające ich plany, które dotyczą propozycji zmian 

w szkole. Pomysły są ciekawe i często zaskakujące. 

Wybór nowych członków może nie być taki łatwy, 

jak mogłoby się wydawać. Już w styczniu odbędzie 

się debata, na której kandydaci przedstawią jeszcze 

raz swoje programy wyborcze, a uczniowie zagłosu-

ją na swoich faworytów. Czekamy z niecierpliwo-

ścią na nowe osobowości, pełne pomysłów i zaan-

gażowania w życie kulturalne szkoły. 

 W grudniu zorganizowaliśmy konkurs na 

najładniejszy świąteczny wystrój sali. Niektóre po-

mysły były bardzo nowatorskie i zaskakujące, inne 

klasyczne i piękne w swej prostocie. Jury po burzli-

wych obradach wybrało aż dwie zwycięskie sale - 

201 i 207. Drugie miejsce zostało przyznane sali 

206, a miejsce trzecie zajęła malutka, ale jakże pięk-

na sala 205A. Największą atrakcją piątkowych mi-

kołajek był zorganizowany przez nas konkurs na 

„Najładniejszą Mikołajkę i Najfajniejszego Mikoła-

ja”. Nagrodą był kupon na niewiedzę, zwalniający 

wygranych z odpowiedzi w wybranym przez nich 

dniu. Konkurs odbył się na długiej przerwie, a mimo 

to przypominał najlepszą imprezę mikołajkową, jaką 

można sobie wyobrazić: dziesiątki Mikołajów i Mi-

kołajek przebranych w stroje rodem z obrazków 

i reklam świątecznych, oglądanych w telewizji, 

hucznie dopingująca widownia, urocze prowadzące - 

Natalia Mikulak i Karolina Cieplińska - i wspania-

łomyślne jury w składzie: Magdalena Purzycka, 

Patrycja Humska i Karolina Wietrak. Dziewczęta są 

uczennicami klasy III l T, która zdecydowała się 

nam pomóc w organizacji konkursu, za co bardzo 

dziękujemy. Imprezie towarzyszyła głośna muzyka 

i nieustający blask fleszy. Zdjęcia i film z tego dnia 

możecie obejrzeć na stronie szkoły i na facebo-

oku :). Planujemy tego typu imprezy co roku, po-

nieważ spotykają się one z wyjątkowym przyjęciem, 

poza tym wszyscy uczniowie potrzebują odrobiny 

relaksu, w związku z tym, w przyszłości, samorząd 

zamierza zorganizować również dyskoteki mikołaj-

kowe. 

 Nie spoczywamy jednak na laurach i już 

przygotowujemy się do tradycyjnej Wigilii, która 

będzie zarazem podsumowaniem pracy starego Za-

rządu... 

Karolina Wietrak
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AKTUALNOŚCI 
15.09.2013r. - Międzynarodowy Dzień 

Demokracji - święto obchodzone corocznie 15 

września, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne 

ONZ 8 listopada 2007 roku (rezolucja A/RES/62/7) 

w rocznicę przyjęcia Powszechnej Deklaracji na 

rzecz Demokracji (Kair, 16 września 1997). 

 

27.09.2013r. - Światowy Dzień Serca - 
święto obchodzone corocznie w ostatnią niedzielę 

września z inicjatywy Światowej Federacji Serca 

(WHF) z udziałem i przy współfinansowaniu WHO, 

UNESCO i UNICEF-u. 

 

02.10.2013r. - Międzynarodowy 

Dzień bez Przemocy - święto obchodzone 

corocznie 2 października, ustanowione przez Zgro-

madzenie Ogólne ONZ 15 czerwca 2006 roku, 

uchwalone w rezolucji A/RES/61/271, zainspirowa-

nej poglądami propagatora pacyfizmu Mahatmy 

Gandhiego. 

 

 

04.10.2013r. - Światowy Dzień 

Dobroci dla Zwierząt - święto obchodzone 

corocznie 4 października, w dzień wspominania 

w Kościele powszechnym św. Franciszka z Asyżu, 

patrona zwierząt, ekologów i ekologii. 

 

01.11.2013r. - Wszystkich Świętych - 
rzymskokatolicka uroczystość obchodzona 1 listo-

pada ku czci wszystkich znanych i nieznanych świę-

tych. 

02.11.2013r. - Dzień Zaduszny - polski 

współczesny odpowiednik pogańskiego święta 

Dziadów. W Kościele katolickim Dzień Zaduszny 

(tzw. Zaduszki) jest dniem modlitw za dusze zmar-

łych, przypada on 2 listopada, po dniu Wszystkich 

Świętych. 
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11.11.2013r. - Święto Niepodległości - 
święto państwowe, w Polsce obchodzone 11 listopa-

da dla upamiętnienia odzyskania w 1918 roku przez 

Polskę niepodległego bytu państwowego. 

 

 

 

 

01.12.2013r. - Światowy Dzień Walki 

z AIDS  

- święto obchodzone corocznie 1 grudnia z inicjaty-

wy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) od 1988 

roku. 

 

 

 

 

 

 

24.12.2013r. - Wigilia Bożego Naro-

dzenia - tradycyjnie wieczerza wigilijna rozpo-

czyna się wraz z pierwszą gwiazdką na niebie. Jest 

to symboliczne nawiązanie do Gwiazdy Betlejem-

skiej, oznaczającej narodziny Jezusa, którą, według 

Biblii, na wschodniej stronie nieba ujrzeli trzej kró-

lowie. 

 

25-26.12.2013r. - Boże Narodzenie - święto upamiętniające narodziny Jezusa Chrystusa 

 

 

31.12.2013r. - Sylwester - noc z 31 grudnia 

na 1 stycznia, kiedy to świętuje się koniec starego 

roku i początek nowego, stanowiąca okres hucznych 

zabaw i bali, toastów, sztucznych ogni, petard. 

 

Dominika z klasy I b T 
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ANDRZEJKI
 Andrzejki to okazja do wróżb dla samotnych. 

Najpopularniejsze związane są z miłością: więk-

szość andrzejkowych wróżb dotyczy pytań o przy-

szłego partnera. Pragnienie znalezienia małżonka 

było motorem napędowym zwyczajów związanych 

zarówno z andrzejkami, katarzynkami, jak i nocą 

świętojańską. Dziś, jeśli pytamy o święto związane 

z miłością, wszyscy odpowiadają walentynki. 

A tymczasem nasza tradycja wskazuje, że dawniej 

w kalendarzu świąt ważniejsze było poszukiwanie 

partnera niż celebracja stanu zamężnego – mówi 

Przemysław Kamiński – twórca portalu StrefaSin-

gla.pl.  

Sposobów na odczytanie przyszłości było wiele, 

a niektóre przetrwały do dziś. Nadal wróżymy, lejąc 

gorący wosk przez ucho starego klucza, żeby zoba-

czyć profil ukochanego, czy ustawiamy buty rzędem 

w kierunku drzwi – czyj but pierwszy przekroczy 

próg, tego właścicielka pierwsza weźmie ślub. Nikt 

jednak nie liczy już sztachet w płocie, bo… mało 

gdzie takie płoty można spotkać. Żadna z dziewczyn 

nie sieje lnu czy konopi na ścieżce do domu i nie 

zagrabia ziaren męskimi spodniami, by magicznie 

zwabić wybranka. Takie wróżby wywołują dziś 

uśmiech, a przepowiednie w snach ignorujemy, za-

pijając mocną, poranną kawą. Sama mnogość wie-

rzeń i zwyczajów jest jednak dowodem na to, jak 

ważne było dla młodych panien i wdów znalezienie 

partnera i uchylenie chociaż rąbka tajemnicy własnej 

przyszłości. Chłopcy też nie zostawali w tyle i swoje 

wróżby odprawiali w wigilię św. Katarzyny. Obec-

nie wróżymy z przymrużeniem oka, raczej dla za-

bawy i wspólnie, zamiast – jak dawniej – osobno, 

a nawet w ukryciu, strzegąc tajemnic. Dzięki temu, 

andrzejki to kolejna okazja do poznania kogoś cie-

kawego, co podkreśla założyciel portalu StrefaSin-

gla.pl. Faktem jest, że wielu z uczestników, którzy 

poznają się na andrzejkowych imprezach, łączy się 

w pary, by kilka miesięcy później, wspólnie, we 

dwoje spędzić walentynki, bo dobra impreza, 

wspólny wyjazd łączą ludzi w pary skuteczniej niż 

wróżby. Czasami słyszy się opinie: „co tu święto-

wać?”, „po co się obnosić ze swoim singlowa-

niem?”. Ale dlaczego nie? Wiele osób, które zadaje 

takie pytania, nie zauważa, że świętowanie bycia 

singlem to celebrowanie radości życia. Tradycja 

sama daje nam dowody, że od zawsze ludzie szukali 

okazji ku temu, by spotykać się, wspólnie bawić i… 

szukać drugiej połówki. Walentynki przyszły do nas 

stosunkowo niedawno, a ich komercyjna promocja 

stawia je w czołówce rankingu najpopularniejszych 

świąt w roku. Zapominamy jednak o naszych ro-

dzimych tradycjach, które podkreślają fakt poszuki-

wania miłości, jak andrzejki, katarzynki czy noc 

świętojańska. Są one obecne w polskiej kulturze od 

wieków i choćby z tego powodu warto o nich przy-

pominać i je świętować. (przedruk z Internetu) 

 W naszej szkole panie bibliotekarki również 

zorganizowały salon wróżb andrzejkowych. Nie 

brakowało chętnych, którzy chcieli poznać chociaż 

maleńki szczególik o swoim przyszłym ukochanym. 

Zabawa była przednia!       Paweł z klasy I b T
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PIELĘGNACJA WŁOSÓW ZIMĄ 
 

Późna jesień i zima to pory roku, które mają niebagatelny wpływ na stan naszych włosów. Nieważne, 

jakiej długości są włosy, zimne powietrze ma tak samo silny wpływ zarówno na te długie, jak i na te 

krótkie. 

 Suche powietrze w domach i zimno na zewnątrz sprawiają, że włosy stają się matowe, przesuszone, 

przestają układać się. Mogą też się „puszyć”, o wiele szybciej przetłuszczać oraz stać się bardziej łamliwy 

mi. 

Pielęgnację włosów rozpocznij już przy ich myciu. Letnia, a najlepiej zimna woda, to pierwszy 

podstawowy sojusznik w utrzymaniu dobrej kondycji włosów zimą. Wysoka temperatura wody powoduje 

otwieranie łusek włosa, a to prowadzi do utraty blasku i połysku. Chłodna woda natomiast pomaga łu-

skom włosów lepiej do siebie przylegać, włosy też wolniej będą się przetłuszczać i zdecydowanie mniej 

„puszyć”. Każde mycie włosów kończ zimnym (nie lodowatym!) strumieniem wody. Nie stosuj wody 

o niskiej temperaturze podczas całego procesu mycia włosów, gdyż spowodujesz, że włosy staną się suche 

i matowe, dopiero ostatnie płukanie włosów zamknie odpowiednio łuski włosa i sprawi, że włosy na całej 

powierzchni będą lśnić. 

Odżywki do włosów na zimę nie powinny być lekkie. Dobrze rozejrzeć się za takimi, które oprócz 

substancji nawilżających zawierają też substancje natłuszczające, tzw. emolienty. Są to substancje 

z dużą zawartością kwasów tłuszczowych, dzięki czemu lepiej zatrzymują wilgoć w łusce włosów. W skła-

dzie takich odżywek powinny więc znajdować się estry i alkohole, oleje, lanolina. Warto też zwrócić 

uwagę na obecność w składzie parafiny oraz silikonów. Błędem jest zbyt częste odrzucanie odżywek z ich 

zawartością, gdyż tak naprawdę zapobiegają one nadmiernej utracie wody z kosmyków oraz ochronią je 

przed uszkodzeniami. 

Eliza Remus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


